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Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w 2019 r. informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o następującej treści:
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści załącznika „Istotne postanowienia
umowne”, poprzez dodanie następującego postanowienia umownego: Jeżeli w trakcie trwania
Umowy, na skutek wewnętrznych przekształceń w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy,
dojdzie do przeniesienia działalności związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia do
innej spółki z grupy kapitałowej wykonawcy (w tym poprzez zatrudnienie pracowników
wykonawcy, odpowiadających za realizację Umowy), strony w drodze aneksu dokonują
zmiany niniejszej Umowy, polegającej na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy spółką
z grupy kapitałowej wykonawcy, która przejęła od wykonawcy działalność związaną
z wykonaniem niniejszego zamówienia. Zmiana dokonana aneksem będzie stanowiła zmianę
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 4) lit. A) Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotychczasowy Wykonawca i zastępująca go spółką z jego grupy kapitałowej będą ponosić
względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu
zamówienia.
W uzasadnieniu prosimy o uwzględnienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) z 19.06.2008 r. w sprawie C-454/06 Presstext Nachrichtenagentur,
w którym Trybunał wyraził zgodę na zastąpienie jednej ze spółek holdingowych inną spółką
z tej samej grupy kapitałowej. Zapewniamy, że przejęcie zobowiązań nie będzie miało
wpływu na treść oferty, ani nie doprowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej pomiędzy
wykonawcą a Zamawiającym. Zmiana pomiędzy spółkami powiązanymi nie doprowadzi
do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców
biorących udział w postępowaniu. Realizacja dostaw będzie prowadzona przez podmiot z tej
samej grupy kapitałowej, na tych samych warunkach handlowych, a jedyna zmiana będzie
polegała na zmianie firmy, z którą będą dokonywane rozliczenia za dostarczony towar lub
usługę.
Pragniemy nadmienić, że proponowane przez nas rozwiązanie zostało już zaakceptowane
przez innych klientów, w tym m.in. Kancelarię Prawną Pieróg & Partnerzy, prowadzącą
postępowania przetargowe w imieniu klientów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP,
Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka, PIWET w Puławach, Wojewódzką
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Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Bielsku-Białej, WSSE we Wrocławiu PSSE we Wrocławiu, a także
MPWiK we Wrocławiu, Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ. Dotychczasowy termin składania oraz
otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 20 marca 2019 r. do godz.
11:00. Termin otwarcia ofert 20 marca 2019 r. godz. 11:30.
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